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 املواقف  اإلسم 
 1املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق

 ما هي املواقف؟
ب على األسئلة اآلتية مستعيًنا آبرائك  اهلدف من هذا املشروع هو دراسة موضوع املواقف.من فضلك، أجِّ

واختباراتك الشخصيَّة. ميكنك االستعانة بقاموس أو ابلفهرس األجبدي للكتاب املقدَّس أو ابلكتاب املقدَّس 
 ملساعدتك على اإلجابة على أيٍّّ من األسئلة.

 ما هي املواقف؟  .1
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 الفرق بني املواقف والعواطف )املشاعر(؟ هو ما .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 (. ما الذي يكشفه لك هذا املقطع عن املواقف؟5)خصوًصا العدد  11-1: 2اقرأ فيلّبِّّ  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف تبين مواقفك؟ )كيف تكوِّن مواقفك؟( .4
  _______________________________________________________  . أ
  _______________________________________________________  . ب
  _______________________________________________________  . ت
  _______________________________________________________  . ث

  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ،1املشروع 

 كيف تستخدم مواقفك يف حياتك اليوميَّة؟ .5
  _______________________________________________________  . أ
  _______________________________________________________  . ب
  _______________________________________________________  . ت
  _______________________________________________________  . ث
  _______________________________________________________  . ج

 جديدة؟يف أّي نواحٍّ من نواحي حياتك جيب أن تبين مواقف  .6
  _______________________________________________________  . أ
  _______________________________________________________  . ب
  _______________________________________________________  . ت
  _______________________________________________________  . ث
  _______________________________________________________  . ج

. ما هو العدد الذي ميكنك االستعانة به ملساعدتك على بناء موقف 5-1: 2اقرأ ما جاء يف رسالة فيلّبِّّ  .7
 جديد؟

 __________________________________________________________  

 كيف سيساعدك هذا العدد؟
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 2املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 تغيري مواقفك

املشروع يف إحدى حصص الدرس. من فضلك، ال تبدأ ابلعمل عليه قبل أن يعطي املعلِّّم تعليمات تعليمات: سيتّم استخدام هذا 
 حمدَّدة للقيام بذلك.

  __________________________________________________ ما هي املواقف؟  .1
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ما الفرق بني املواقف والعواطف؟ .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 اذكر جماَلني خمتلَفني ميكن أن نبدأ بتغيري مواقفنا فيهما. .3
  _______________________________________________________  . أ

_______________________________________________________  
  _______________________________________________________  . ب

_______________________________________________________  

ثنا عنها يف درس اليوم )الدرس األوَّل(.  .4 أّي آية كتابيَّة متعلِّّقة ابملواقف كانت فكِّر يف آايت الكتاب املقدَّس اليت حتدَّ
 )دوِّهنا هنا(.  األكثر إفادًة لك اليوم؟

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ر كيف ساعدتك هذه اآلية )أو ميكن أن تساعدك(؟  فسِّّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ،2املشروع 

 اذكر موقًفا تريد تغيريه يف حياتك. .5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

املقبلة ملساعدتك على تغيري هذا املوقف )إىل  24اذكر أمرًا واحًدا ميكنك القيام به خالل الساعات ال .6
 جانب الصالة لألمر(.

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

على خصِّّص بعض الوقت ملراجعة هذه اخلطط يف ذهنك. ختيَّل ما ستفعله وكيف سيساعدك هذا األمر  .7
 تنمية موقفك اجلديد. حاول أن تتخيَّل منافع اعتماد هذا املوقف اجلديد والسلوك فيه.

قبل أن حيني موعد احلصَّة التاليَّة حول موضوع املواقف، دوِّن ما جرى عندما حاولت حتقيق اهلدف الذي  .8
 وضعته يف النقطة السادسة.

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 3املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 اختبارايت املاضية املتعلقة بقيام أحدهم بتقوميي أو انتقادي

م القليلة املاضية. اخرَت ثالثة  قوميكتلفة اليت قام فيها أحدهم بتاسرتجع األوقات املخ أو انتقادك بسبب خطأ ارتكبته خالل األايَّ
ب على األسئلة اآلتية يف كلِّّ حالة منها. استخدِّ   .بتقوميك شخص مسؤول عنك كيف قامم مثاًل واحًدا يبنيِّّ  أمثلة وأجِّ

  __________________________________________ ؟.  َمن الذي قام بتقوميي1 1املثل 

  _____________________________ املكان ___________ الزمان _______ التاريخ .2

  ______________ ما هو اخلطأ الذي قال هذا الشخص إيّنِّ ارتكبُته؟ )ما هو القانون الذي قال إيّنِّ خالفُته؟( .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 متعلِّّقان بردود فعلك( 5و 4)السؤاالن 

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت الذي قلُته وفعلُتهما  . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت ما الذي كنت أفكِّر فيه . 5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  ________________________________________ ؟.  َمن الذي قام بتقوميي1     2املثل 

  _____________________________ املكان ___________ الزمان _______ ريخالتا .2

  ______________ اخلطأ الذي قال هذا الشخص إيّنِّ ارتكبُته؟ )ما هو القانون الذي قال إيّنِّ خالفُته؟(ما هو  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 3املشروع 

 )تكملة(  2املثل 
 متعلِّّقان بردود فعلك( 5و 4)السؤاالن 

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت ما الذي قلُته وفعلُته . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت ما الذي كنت أفكِّر فيه . 5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  _______________________________________ ؟.  َمن الذي قام بتقوميي1      3املثل 

  _____________________________ املكان ___________ الزمان _______ التاريخ .2

  ______________ ما هو اخلطأ الذي قال هذا الشخص إيّنِّ ارتكبُته؟ )ما هو القانون الذي قال إيّنِّ خالفُته؟( .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 متعلِّّقان بردود فعلك( 5و 4)السؤاالن 

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت ما الذي قلُته وفعلُته . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 أيًضا(؟ قوميي)وبعد قيامه بت قوميييف أثناء قيام هذا الشخص بت ما الذي كنت أفكِّر فيه . 5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 4املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
ُ  هيتال واالنتقاد قوميالت مواقف نظرة اثنية على  يف املاضي ا تعرضض

يتناسب هذا املشروع مع العمل الذي قمَت به يف املشروع الثالث. اسرتجع األمثلة اليت أعطيَتها يف املشروع 
ًدا املوقف الكتايّب الذي ننوي اتِّباعه عندما  ع جمدَّ . راجع يقوم أحدهم بتقومينا أو انتقادانالثالث. واآلن، راجِّ

من دليل الطالب. خصِّّص بضع دقائق لالستغراق يف أحالم اليقظة. تظاهر أبنَّك تعيش ذلك  18الصفحة 
ًدا، ابستثناء اتِّباعك املوقف الكتايّب اجلديد هذه املرَّة. اخرَت املثلني الذين استعنت هبما يف املشروع  الوضع جمدَّ

 .الثالث

  1املثل 
الكتايّب اجلديد يف ذلك الوضع. برأيك، ما الذي كان دوِّن كيف كان إبمكانك اتِّباع هذا املوقف  .1

 سيحدث لك ولألشخاص املعنيني ابألمر؟
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف كان جيب أن تتصرَّف؟ ما هي األفكار واألعمال املختلفة اليت كان إبمكانك اتِّباعها؟ .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف كان ميكن لرّد فعلك اجلديد أن يغريِّّ نتائج ما جرى بعد ذلك؟  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 4املشروع 

  2املثل 
دوِّن كيف كان إبمكانك اتِّباع هذا املوقف الكتايّب اجلديد يف ذلك الوضع. برأيك، ما الذي كان  .1

 سيحدث لك ولألشخاص املعنيني ابألمر؟
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كان جيب أن تتصرَّف؟ ما هي األفكار واألعمال املختلفة اليت كان إبمكانك اتِّباعها؟  كيف .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف كان ميكن لرّد فعلك اجلديد أن يغريِّّ نتائج ما جرى بعد ذلك؟  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 5املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 بتقوميي أحدهم قومموقفي اجلديد عندما ي اعتماد

ثنا يف الصف عن اعتماد موقف جديد متوافق مع مبادئ الكتاب املقدَّس  . راجع قيام شخص ما بتقوميك أو انتقادكلدى حتدَّ
 .الفصل الثالث يف دليل الطالب. إليك األفكار الرئيسيَّة اليت يشملها هذا املوقف

اذه عندما يقوم أحدهم بتقوميك  موقف  كتايّب جيدر بك اّتّخ
 17: 10(. أمثال ي)أو انتقاد هلدف هو تقومييا .1
 19: 1سأصغي ابنتباه. يعقوب  .2
 18: 5تسالونيكي  1. أان أشكر هللا ألنَّ فالاًن يقوم بتقوميي .3
 )ما األمر الذي قمت به والذي جعله يظّن أيّن خمطئ؟( 13: 28لقد أخطأت. أمثال  .4
ًدا؟ أمثال  .5  32-31: 15كيف ميكنين جتنُّب وقوع هذا اخلطأ جمدَّ

م القليلة املقبلة. وبعد أن تعتمد هذا املو   قف، اعَمل على إجناز هذا املشروع.حاول اعتماد هذا املوقف الكتايّب خالل األايَّ

  _______________________________________ دك؟اأو انتق َمن الذي قام بتقوميك .1

  ____________________________ املكان ___________ زمانال _______ التاريخ .2

  _____________________________ ؟ما هو اخلطأ الذي قال الشخص اآلخر إيّن ارتكبته .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ؟الذي جرى عندما اعتمدت هذا املوقف اجلديدما  . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 5املشروع 

 

 أيُّ أجزاء من هذا املوقف كانت األصعب يف اعتمادها؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. . 5
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 أّي أجزاء من هذا املوقف كانت األسهل يف اعتمادها؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. . 6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 هذا االختبار؟ خالل ما الذي تعلَّمته من . 7
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 6املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 اآلخرين قومينظرة كتابيضة على عمليضة ت

َمن ارتكب خطأ ما. راجع  قومييقوله الكتاب املقدَّس بشأن تاهلدف من هذا املشروع هو االطِّّالع على ما 
 .الفصل الرابع من ضمن دليل الطالب

 املؤمن الذي وقع يف خطيَّة؟ قّوم. َمن جيدر به أن ي5-1: 6ية اقرأ رسالة غالط .1
 __________________________________________________________  

 الشخص الذي وقع يف خطيَّة؟ قومي. كيف جيب ت1: 6رسالة غالطية اقرأ ما جاء يف  .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ات اليت . صِّف أبسلوبك اخلاص العمليَّة املؤلَّفة من ثالث خطو 22-15: 18اقرأ ما جاء يف إجنيل مَّتَّ   .3
 املؤمن الذي أخطأ إليك. قوميجيدر بك اتِّباعها لت

  _______________________________________________________  . أ
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  . ب
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  . ت
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 6املشروع 

 

ن أخطأ إليك؟ )مَّتَّ  .4
َ
 (.22-15: 18ماذا قال يسوع بشأن الغفران مل

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

؟ أعطِّ تفسريًا قوميهبرأيك، هل جيدر بك أن تغفر للمؤمن حَّتَّ إذا رفض اإلصغاء إليك لدى حماولتك ت .5
 جلوابك.

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

فهي تعاين من مشكلة قول األكاذيب عندما جتد نفسها يف ’’ مهى‘‘للتو. أمَّا ’’ مسرية‘‘ها قد كذبت  .6
 .5-1: 7مؤمنتان. اقرأ ما جاء يف إجنيل مَّتَّ موقف حمرج. ومسرية ومهى 

 ؟ ______ )نعم أم ال(’’مسرية‘‘ قوميأن حتاول ت’’ مهى‘‘هل جيدر ب استناًدا إىل ما قاله يسوع هنا، 

 أن تفعل؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك.’’ مهى‘‘ماذا جيدر ب 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 7املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 اآلخرين أو انتقادهم قوميبت بقيامي بارايت املاضية املتعلّخقةاخت

م واألسابيع املاضية وفكِّر يف املرَّا شخص يرتكب األخطاء. اخرَت مثَلني  ت املختلفة اليت حاولت فيها تقوميحاول اسرتجاع األايَّ
ب على األسئلة اآلتية يف كّل حالة  .على األقّل وأجِّ

  __________________________________ هقوميالذي حاولُت تالشخص .  1 1املثل 
  ____________________________ املكان ___________ زمانال _______ التاريخ .2

  ____________________________ هذا هو اخلطأ الذي ظننت أنَّ الشخص اآلخر يرتكبه .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ؟(حلديث لكي تُعلِّمه أبنَّك تقوم بتقوميه. )كيف بدأت اللشخص اآلخر عندما بدأُت بتقوميه هذا ما قلُته . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ه. ما الذي قلَته كرّد فعل على تعليقاته؟ ا قاله وفعله كرّد فعل على تقومييهذا م . 5  إايَّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 هذا الشخص؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. شعر أبنَّك جنحت يف تقوميإىل أّي مدى ت . 6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 7املشروع 

  ________________________________ قوميهالشخص الذي حاولُت ت.  1      2املثل 

  ____________________________ املكان ___________ زمانال _______ التاريخ .2

  ____________________________ الذي ظننت أنَّ الشخص اآلخر يرتكبههذا هو اخلطأ  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ه؟(احلديث لكي تُعلِّمه أبنَّك تقوم بتقومي. )كيف بدأت ُت بتقوميههذا ما قلُته للشخص اآلخر عندما بدأ . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ه. ما الذي قلَته كرّد فعل على تعليقاته؟تقوميهذا ما قاله وفعله كرّد فعل على  . 5  ي إايَّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 هذا الشخص؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. ّي مدى تشعر أبنَّك جنحت يف تقوميأ إىل . 6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 8املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 اآلخرين قوميبارايت املاضية املتعلّخقة بتنظرة اثنية على اخت

الدراسة. اسرتجع األمثلة اليت ذكرهتا يتناسب هذا املشروع مع العمل الذي قمَت به يف املشروع السابع من دليل 
َمن ارتكب خطأ ما.  قوم بتقوميي جيدر بنا اعتماده عندما نيف املشروع السابع. واآلن، راجع املوقف الكتايّب الذ

دليل الطالب.  خصِّّص بضع دقائق لالستغراق يف أحالم اليقظة. تظاهر أبنَّك  من 40-37راجع الصفحات 
ًدا، ابستثناء اعتمادك املوقف اجلديد هذه املرَّة  .تعيش ذلك الوضع جمدَّ

 1املثل 
هذا املوقف الكتايّب اجلديد يف ذلك الوضع. برأيك، ما الذي كان ليحدث  دوِّن كيف كان إبمكانك اعتماد .1

 لك ولألشخاص املعنيني ابألمر؟
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف كان إبمكانك أن تتصرَّف؟ ما هي األفكار واألعمال املختلفة اليت كان إبمكانك اعتمادها؟ .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 نتائج ما جرى بعد ذلك؟كيف كان ميكن لرّد فعلك اجلديد أن يغريِّّ  . 3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 8املشروع 

      2املثل 

دوِّن كيف كان إبمكانك اتِّباع هذا املوقف الكتايّب اجلديد يف ذلك الوضع. برأيك، ما الذي كان ليحدث  .1
 لك ولألشخاص املعنيني ابألمر؟

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 واألعمال املختلفة اليت كان إبمكانك اعتمادها؟كيف كان إبمكانك أن تتصرَّف؟ ما هي األفكار  .2
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 كيف كان ميكن لرّد فعلك اجلديد أن يغريِّّ نتائج ما جرى بعد ذلك؟ . 3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 9املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 ماشخص  قوميتقيامي باعتماد موقفي اجلديد لدى 

شخص ارتكب خطأ ما. راجع مالحظات الصف والصفحات  لدى تقومي اعتماد موقف كتايّب جديدتكلَّمنا يف الصف عن 
م  38-40 من دليل الطالب ملراجعة النقاط الرئيسيَّة املتعلِّّقة هبذا املوقف اجلديد. حاول اعتماد هذا املوقف اجلديد يف األايَّ

 .القليلة املقبلة. وبعد ذلك، قُم إبمتام هذا املشروع

  __________________________________ هقوميت الشخص الذي حاولتُ .  1 1املثل 
  _____________________________ املكان ___________ الزمان _______ التاريخ .2

  ________________________________ هذا هو اخلطأ الذي ظننت أنَّ الشخص اآلخر يرتكبه .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ؟(حلديث لكي تُعلِّمه أبنَّك تقوم بتقوميه. )كيف بدأت اللشخص اآلخر عندما بدأُت بتقوميه هذا ما قلُته . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ه. ما الذي قلَته كرّد فعل على تعليقاته؟ على تقومييا قاله وفعله كرّد فعل هذا م . 5  إايَّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 هذا الشخص؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. ّي مدى تشعر أبنَّك جنحت يف تقوميإىل أ . 6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 9املشروع 

  ________________________________ هقوميالشخص الذي حاولُت ت.  1      2املثل 

  ____________________________ املكان ___________ زمانال _______ التاريخ .2

  ____________________________ هو اخلطأ الذي ظننت أنَّ الشخص اآلخر يرتكبههذا  .3
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 ؟(حلديث لكي تُعلِّمه أبنَّك تقوم بتقوميهه. )كيف بدأت اه للشخص اآلخر عندما بدأُت بتقوميهذا ما قلتُ  . 4
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ه. ما الذي قلَته كرّد فعل على تعليقاته؟ما قاله وفعله كرّد فعل على تقوميهذا  . 5  ي إايَّ
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

 هذا الشخص؟ أعطِّ تفسريًا جلوابك. تقومي إىل أّي مدى تشعر أبنَّك جنحت يف . 6
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف  اإلسم 
 10املشروع   الصّف 

  اتريخ االستحقاق
 يف الكتاب املقدضس قومياحلكمة والت

در بك اعتمادها اليت جياعَمل على هذا املشروع بعد أن تكون قد أمتمت الدروس اليت تتناول املواقف الكتابيَّة 
 .من دليل الطالب 4و 3اآلخرين. راجع الفصلني  عندما يقوم أحدهم بتقوميك وعندما تقوم أنت بتقومي

 .تتحدث عن قيام أحدهم بتقوميك أو عن قيامك بتقومي آخرين. احبث عن آايت 13اقرأ سفر األمثال  .1

قيام أحدهم اليت تتحدَّث عن  أوَّاًل، دوِّن أرقام اآلايتأعّد قائمَتني على اجلهة اخللفيَّة هلذا املشروع.  .2
 آخرين. مثة آايت جيوز إدراجها يف القائمَتني.قيامك بتقومي كل اآلايت اليت تتحدَّث عن   . مثَّ دوِّنبتقوميك

ر كيفية ارتباط احلقائق يف هذه اآلية  .3 على ورقة بيضاء، دوِّن كّل آية على حدة مع مقطع قصري. فسِّّ
 آخرين.قيامك بتقومي أو  قيام أحدهم بتقوميكضوع مبو 

 اخرَت اآلية األكثر إفادة ابلنسبة إليك. دوِّن هذه اآلية هنا. .4

 ___________أمثال 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

ر بوضوح كيف تنوي استخدام هذه اآلية يف أنشطتك اليوميَّة هذا األسبوع.  .5  فسِّّ
 املقبلة(.  24)إذا أمكن، خالل الساعات ال

 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  

  



 
 

 املواقف
 2الصفحة ، 10املشروع 

كّل اآلايت . مثَّ دوِّن  اليت تتحدَّث عن قيام آخرين بتقوميكامأل القائمَتني أدانه. أوَّاًل، دوِّن أرقام اآلايت  .2
 اآلخرين. مثة آايت جيوز إدراجها يف القائمَتني. اليت تتحدَّث عن قيامك بتقومي

 خرينآخرين بتقوميك    اآلايت اليت تتحدَّث عن قيامك بتقومي آاليت تتحدَّث عن قيام اآلايت 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

 قائمة فروض الصفّ 
  املواقف عنوان الدرس 

 آايت للحفظ                      التاريخ   اختبارات قصرية
1 __________________________________  __________ 
2 ____________________________________  ________ 
3 ______________________________  ______________ 

 اتريخ االستحقاق        املشاريع 
1 ______________________________________ 
2 ______________________________________ 
3 ______________________________________ 
4 ______________________________________ 
5 ______________________________________ 
6 ______________________________________ 
7 ______________________________________ 
8 ______________________________________ 
9 ______________________________________ 

10 _____________________________________ 

 التاريخ ___________________________              االمتحان
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